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 ملخص:

هريي بريثا     01:01نلعرياعح   عٌري  حلرييب   نلرحريال  نلعريعى ٌ ن  ني شٌها طريانى  ؤوقعد غارذني جىَر

زلافظريح  -ه َيبَريح نلرحُرريا   -م علريً نلريبَريق نلعريام قٌراريح نلعريىَق     8102ؤكرىتيب  00 ندلىنفق نخلوُسَىم 

 .ىن  غانيُحندل قحل جتارٌ لثُعنلريبَق نلعام وؤضيب و( ه ًُني قرلً وذ ها  رنجح ًارَح 0نحل َ ج، )

 الىالعت:فاصيل ت

م شريٌد طرياييبج بيبتُريح ؤو ؤك ريرييب    8102ؤكرريىتيب   00هريي بريثا  َريىم نخلوريريُس ندلىنفريق      01:01نلريري عٌري  نلعرياعح   

للرحريريريال  نلعريريريعى ٌ غريريريارذني جريريريىَرني ذس ريريريل تٌُريريريهوا  ريريريس  

ه َيبَريريح  - قريريايق نهريريره فد نلريبَريريق نلعريريام قٌراريريح نلعريريىَق   

زلافظح نحل َ ج، ؤثٌاء هيبور ندل ًُني لرعريسيب عريي    -نلرحُرا

 54( هريري ًُني قرلريريً وُريرين: ؤهريري  عثريري ٍ  ريري   ريرييب   0وقريريى) )

عاهاً، وؤه  طُة  02عاهاً، وول ٍ زكيبَا ؤه  عث ٍ  يب 

عاهرياً، نلحريريحُح ن وا ونل رياب ن ب ونتٌريريَ    41قري يٍ عوريرييبٍ  

 كاًريريريا علريريريً هريريري   رنجرريريريهن نلٌارَريريريح هريريرير هني  ا ه رعرريريريهن    

زللريَ  تإطيبنف ندلٌراح لسالبرها ونلححُح نل الث كاى جريىنر  

  بريريري يذٌريريرياثيبخ شريريريظاَا  نلر ريريريارٌ للوريريريىن  نل انيُريريريح نخلسُسريريريح

ي فريريارل نحلُريرياج   هاريريسً زتُريري  هرريريإثيبنً ت بريرياترَ  يريرينل ريريارنخ تاجتريرياٍ زللريريَ  فإبريريُة تاريريظُح   هريرياقَ ن  

 ًاريريا ٍإل ٌ جهريريى  لاُريريا   رحلُاريريَ وهيبنقثرريريَ ن ىَريريحتوذعيبضريريَ للفَريري  جريرييبنء  عاقريريح نلرريريانى نحلريرييب   

تاحملريل نلر ريارٌ لثُريع    ، كوا  هيبخ نل ريارذني ن ريىَرني نل رنجريح نلٌارَريح ونلريبَريق نلعريام وؤضرييبخ        و هعافَ

 .ندلىن  نل انيُح نخلسُسح

 

 إفاداث شهىد عيان 

 عاهاً، شاُد عياى حتدث لٌا بقىلَ: 44ابراُين أمحد حبر، يبلغ هي العور 

لسالبرريها   انلٌارَريح  ا ه رعرريهو   اوهعريَ نتٌريَ زكيبَريا َعريراالى  رنجرريهو      ُة نتي عوٍ ؤه  عث ٍ  رييب  

 ا ندل رعريريح قريريام نلرريريانى نحلريرييب  للرحريريال  نلعريريعى ٌ تاريريي غريريارذني جريريىَرني نهريريره فد    اوقثريريل وبريريىذلو

 اتع رييبخ تإجعريا مه  هثاشرييبج   انلاٌاتريل ن ىَريح ؤهاههوري     بري ي علُريَ لرٌس رييب    انلريبَق نلعام ؤثٌاء هيبورمه

ؤشريالء فادلٌراريح ه ًُريح وك َ ريي      قري  ؤبالرريها نل ريارج  ا    اوج ًا ج  هوري نلريبَق نلعام  نلربَئح علً قارعح

الضحيت أحمذ طيب لذيمي كان جريحًا لكىه 

 وزف حتى المىث بسبب التحليك المستمر 
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شخص ثالث هي ؤتٌاء ندلٌراريح   اَىج  ؤٌ هظاُيب عع يبَح ؤو هااذلني، قحد علُهن نل ارج و ا جاًثهو

ه ف علريً هايبتريح هريي نلريبَريق نلعريام ندلعرير       قحلَ نلر ارٌ لثُع ندلريىن  نل انيُريح نخلسُسريح   كاى َ نول عولَ 

ؤبُة تاظُح   هاقَ وك ًعررع  هعافَ الهرويبنر حتلُق نلرانى نحليب    ن جىنء مث فريارل نحلُرياج   

، ن يبيح هيبوعح وًال ن هً هعظن ؤُريا  ندلٌراريح لساري نثن ثالثريح هريي      هرإثيبنً ت باترَ  هاسً زتُ  

 ؤتٌايها.

 

 ٌطقت اا::عاهاً، شاُد عياى وأحد أعياى امل 54َ، عورٍ بابراُين حيىي صبي

وؤثٌرياء هريريا كٌريد ؤقريريىم تسالبريح هريري رع  تادلٌراريح قاهريريد     هريي بريريثا  َريىم نخلوريريُس    01:01نلريريرينلعرياعح   عٌري  

طاييبنخ نلرحريال  نلعريعى ٌ تاريي غريارذني نهريره فد نلريبَريق نلعريام نلرياٌ َعريل َ ؤُريا  ندلٌراريح، وقعريد             

تريالريبَق نلعريام    ات رنجرريهو نل ارج ن وا وؤًا ؤشاُ ُا ؤثٌاء هيبور نحلاج ؤه  عثري ٍ  رييب وؤبري  ؤتٌايريَ     

نهريرويب نلرريانى   شخص آخيب هريي ؤتٌرياء ندلٌراريح     اوقرل  ا جاًثهو نل رنجح نلٌارَحوؤذلسد  اقحد علُهو

 لق   ن جىنء ها ؤعال جهى  نإلًاا  و هريعاف ؤبري  نلحريحاَا نلرياٌ نهريرويب َريفف هريي  برياترَ تعرياقَ          

ونلاعيب، ك َ ي ذىجري  ؤٌ هععري يبنخ ؤو    هي شظاَا نل ارج، ن يبيح كاًد تاعح نلٌاس ؤبُثىن تاليبعة

 .ث ٌاخ ؤهلحح ونلححاَا ُن ه ًُني

 

 وتائج الىالعت:

 الضحايا املدًيني:

 
   

 اإلمجايل

 3 3   القتلى

 املٌشآث املدًيت:

 
   

 1 1  تدهري

   1 تضرر
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 وصف االوتهان وفمًا للماوىن اإلوساوي الذولي:

ندلٌراريح نلري  ا نهريره نفها ووجري ًا     حتاُارياخ هُ نًُريح دلعيبفريح     نلىنقعح وؤجيبيندليبك  نلااًىب نطلع علً 

وال ذىجريري  ؤٌ ؤُريري نف ععريري يبَح   ذلريري    طيبَريريق عريريامه ًُريريح وؤى ندل ريرياى ندلعريريره ف عثريريارج عريريي  ى ندلٌراريريح ؤ

ندلٌراح ن هيب نلاٌ َؤك  ؤى ها قاهد تَ قىنخ نلرحال  ُى نهريره نف هرعوري  للوري ًُني وندلٌاريأخ ندل ًُريح      

َعاقريرية علُهريريا نلاريرياًىى نلريري و ، وخيبقريرياً للوثريريا   ونلاريريُن نلريري  ؤتعريريد علُهريريا ن روعريرياخ         يبنين وُريريٍ جريري 

نهرويبنر نلععى َح وحتالسها   قرل ونهره نف ن طسريال ونلٌعرياء وندلري ًُني هريا ُريى  ال       ورليب ندلرححيبج. 

ٌ  جيبيح تاعح ذحاف  ا ن يبنين نل   ها زنل  ن روريع   وهعريوع ؤي يبذ ثريها ؤهريام هرييب   َ نلرحريال  نلعريعى 

نل و  نلاٌ ها زنل باهراً  زنء ُاٍ ن يبنين نل  ٌَ ي ذلا جثني نإلًعاًُح ونل  هرا ل   ندلعريراثل  

نلايبَة عاثح ؤهام ذ اذ  ن روع نل و  و فاعَ عي نحلاىل ونحليبَاخ تل هر ىى ُاٍ ن يبنين هريىنتق  

  ولُح   نلع ونى علً ن روعاخ ونل ول.

 تىصياث المركز:

    ندليبكريريري  نلاريريرياًىب للحاريريريىل ونلرٌوُريريريح َريريري عى تُريريريع هٌظوريريرياخ ن روريريريع ندلريريري ب وندلٌظوريريرياخ نل ولُريريريح

وخ ىبًا هٌظواخ ن هرين ندلرحري ج  ا حتوريل هعريئىلُاألا ن خالقُريح ونإلًعرياًُح جترياٍ هريا َيبذ ثريَ          

 نلععى ٌ هي جيبنين  ق نلثايبَح و نإلًعاًُح تعا. نلرحال طانى 

 ن هي  ا نحلساظ علً ها ذثاً هي مسعرها وهيبعح نلعول علريً   كوا َ عى ن هن ندلرح ج ورللس

 وق  نحليبب ووق  ً َ  نل م نلُوين ونحل  هي نرذ اب ن يبنين  ق ؤطسال وًعاء نلُوي.

      وَ عى  ا هيبعح  رهال  اى حتاُق  ولُح للرحاُق   ُاٍ ن يبيريح وغاُريا وذاري ر هيبذ ثُهريا

 للاحاء نل و .
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د(.1)ملحكد لمد

دأمس ءدوب  و تد وضح   د وم لىدمهد جلذو نيد

 العور الٌىع االسن م
ًىع 

 االًتهاك
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىااعت

تاريخ 

 استهدافهن

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا قرُل 54  كيب ؤه  عث ٍ    قاهن  يب 1

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا قرُل 02  كيب زكيبَا ؤه  عث ٍ     يب 2

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا قرُل 51  كيب ؤه  طُة ق يٍ 3

 صىر بعض الضحايا هي القتلى املدًيني
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د(.2)ملحكد لمد

د جلىشآتد جلذو  د جلذماصدو جل ضا صأمس ءدوب  و تد

 العدد ًىع املٌشؤة اسن صاحب املٌشؤة م
ًىع 

 الضرر
 احملافظت املديريت

هكاى 

 الىااعت

تاريخ 

 استهدافهن

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا ذ ها 0 طيبَق نلريبَق نلعام 1

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا ذ ها 0  رنجح ًارَح ؤه  عث ٍ  يب 2

 8102ؤكرىتيب  00 نلعىَق نحل َ ج نلرحُرا ذحيبر 0 زلل جتارٌ ؤه  طُة ق يٍ 3

 
 

  

دلىةدددد ءد– و مددددهدد-د جلاكزد وم وىيندولحمىقدو و ىم  دل د دعه/
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